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Styrelsemöte Göta MS 

Protokoll 2020-11-09 

 

Ordinarie deltagare 

Lars-Göran Ståhl Ordförande 

Jonathan Thorsell Vice Ordförande 

Elenor Bodin              Kassör 

Niklas Gustafsson  Endurokommittén 

Markus Marteliusson  Crosskommittén 

Anders Måfors 

Jessica Strandberg 

Patrik Lindberg 

Jesper Olsson             

 

Övriga deltagare 

Agenda  

1. Mötets öppnande (LG), Teamsmöte oneline, ej i klubblokal. 

2. Val av justerare (MM) 

3. Föregående protokoll (LG)  

- Stor skylt på gång till crossbanan. 

- MM kontrollerar om det går att föra medlemsregister via Idrott Oneline, fortsätter. 

- Motorområdet, belysning klar. 

4. Skrivelser m.m. (LG) 

- Resultat och balansrapport för september ok. 

- Medlemmar, klubbyten december 0st varav 0st nya till Göta. Se bif. fil. 

2st nya (inkl. familj) medlemmar aug-sept via Idrott Online tot. nu 1 234 varav 

1072 män och 162 kvinnor. Mörkertal då fler betalar in avgift som ny medlem via 

swish utan att ange uppgifter så de finns ej i Idrott Online 

- Övrigt hela verksamheten;  

- Vi firar 70-år 2020, planering för det, ta fram tröjor m.m. Kepsar utdelat till barn 

och ungdomar. 

- Ta fram en arbetsplanering för sponsorer, bidragsansökan, motorområdet, S1. 

Påbörjat, protokoll och MM underlag saknas, han sänder till oss andra. 

- OK Enen orientering vill lånade inte parkering 25 oktober. Inställt 

- Kommunen mail ang. Föreningsveckan nyheter i ett mail 2020-10-10. Jag har 

vidarebefordrat till MM som gått på detta tidigare. Även kopia till NG och JT. LG 

& MM bokar möte med kommun angående föreningsveckan.  

- Kontakt med RF om kvartal 4, summering i januari 2021. 

- Frågeställning om alla anmälningar till tävling ska gå genom Svemo för att 

säkerställa medlemskap och därigenom försäkring vid tävling. 

5. Crosskommitté rapport (MM) 

- Tävlingar och träningar; Markus M informerar om säsongen 2021. 
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- Vinterställningsarbete utfört, ingen körning i vinter. 

- Dom vill köra i vinter så finns sandsidan med körning Lördagar. 

- Har inte haft crossmöte på grund av Corona. 

- Budget färdig innan Dec. 

- Vilka tävlingar vill MM att alla ska vara med och bestämma så det blir en bred 

uppslutning och stort engagemang. 

- Förslag på tävlingar YMX, USM, Speedcross och seriecross. 

 

6. Endurokommitté rapport (NG) 

- Tävlingar och träningar Nisse Gustavsson informerar om säsongen 2021 och 

annat. 

- Budget är färdig till Decembermöte. 

- Göta Pokalen, 150st anmälda, 40st Elit, 11st sträckor och Fränden sköter 

tidtagning. 

- Rapport nytt träningsområde, Vårfrukyrka-ål 1:4, möte med Länstyrelse nästa 

vecka. 

- Möte med Fortifikationsverket i December, Boka S1 6månader i taget, Kontroll av 

”Skogsvården” på våren kan ändras. 

- Tävlingar 21 är Karlströms Cup, Östra Open, 6st kvällscuper, 8st motionscuper, 

Stora SM 24-25/9 på andra marker än S1. 

- Avgifter för träningskort och väst är samma som i år. 

- Ny väst kan tas ut 15/1 på Cykelhörnan. 

- Avgifter för träningskort och väst är samma som i år. 

7. Motorområdet LedR (LG, MM, NG) 

- Allt elarbete färdigt med belysning, inne är matning till kök klart och mätare för 

hyresgäst finns. 

- Städning av källare klart, golvslipning påbörjad för att sedan lägga på 

dammbindare. 

- Målning av väggar kvarstår. 

- Nya nycklar och cylindrar under vecka 47. 

- Vi har fått till den 26/12 att åtgärda förelägganden. 

- Riskanalys anpassas och kompletteras till miljöpärm. 

- Sponsorarbete påbörjat. 

8. Övriga frågor (LG) 

- Uppdateringar på hemsidan klart. 

- Bobby och LG samt EMK är med på möte med kommunen om nytt avtal. 

- Roger Ahlen har stora och lilla Gota pokalen för ingravering. Adam Andersson ska 

få sin för föregående år som ej blivit utdelad. 

 

9. Nästa möte (LG)  

 14 December kl. 18:30 

            


